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BUN § 145 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Toni Radanov (C) väljs till att justera dagens protokoll. 

__________  
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BUN § 146 Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BUN § 147 Central Samverkan 13 november 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson rapporterar från Central Samverkan den 13 

november. 

__________  
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BUN § 148 Redovisning Nuläge Digitalisering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Sindsjö, IKT-pedagog, redovisar för hur nuläget gällande 

digitaliseringsprocessen ser ut. Digitaliseringsprocessen är en del av Skolverkets 

nationella strategi som ska vara uppfylld 2022. Åmåls kommun har kommit en bit 

på vägen, men ännu är processen långt ifrån att vara klar. Målet med 

digitaliseringsprocessen är inte att de digitala verktygen ska ersätta 

undervisningen, utan verktygen ska fungera som ett komplement till den. Förutom 

att digitaliseringsprocessen ska leda till hög digital kompetens, så ska även ämnet 

programmering ingå i utbildningen från förskola till och med gymnasium. 

Staffan Sindsjö bedömer att det i nuläget finns pedagoger i kommunen som har 

den kompetens som krävs gällande digitalisering, och att deras kunskap kan 

användas till att fortbilda de lärare som saknar den kompetensen. När kommunen 

uppfyller Skolverkets mål kan skolan erbjuda samma möjligheter till alla elever. 

Ett exempel på detta är Karlsbergsgymnasiets en till en-strategi, alltså en dator till 

varje elev. 

I nuläget saknar Åmåls kommun en IT-strategi, vilket skulle behöva 

implementeras för att kunna arbeta mot tydligare mätbara mål. 

__________  
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BUN § 149 Redovisning Öppna Jämförelser 
Grundskola 2016 SKL 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för enheten grundskola Kent Jönsson redovisar för öppna jämförelser i 

grundskolan. Temat för öppna jämförelser är för läsåret 2015/2016 är 

skolutveckling. I resultatet visas nyckeltal för antal elever i årskurs nio som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen, deras genomsnittliga meritvärde och hur 

stor andel av eleverna i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram på 

gymnasiet. Alla tre mätvärden redovisas både som det sammanvägda resultatet 

och som det modellberäknade resultatet, där det tas hänsyn till avvikelser från det 

modellberäknade värdet. 

Resultatet från Åmåls kommun har påverkats mycket av det faktum att det under 

det aktuella läsåret ingår ett litet antal elever som då var nyanlända och som 

endast hunnit gå i skola i Åmål under några månader, vilket ledde till att de inte 

hade betyg i något ämne eller endast i några få ämnen. Då elevunderlaget i 

kommunen är litet ger även ett fåtal elever stort utslag i statistiken. 

Elever i årskurs fem och årskurs åtta har besvarat en enkät som rör elevernas 

trygghet och trivsel i skolan. Enkäten visar att eleverna årskurs fem i Åmåls 

kommun ligger på sjätte plats i riket gällande trivsel, trygghet och den hjälp de får 

i skolan. 

  

__________  
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BUN § 150 Redovisning Öppna Jämförelser 
Gymnasium 2016 SKL 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för enheten gymnasium Mats Aronsson redovisar för öppna 

jämförelser för gymnasium. Temat för öppna jämförelser gymnasium läsåret 

2015/2016 är inkluderande lärmiljöer, vilket handlar om att eleverna bemöts 

individuellt och har möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar. 

Det går att se en tydlig utveckling att eleverna upplever det individuella 

bemötandet som över genomsnittet på förskolan för att därefter minska, och på 

gymnasiet ligger resultatet strax under genomsnittet, enligt undersökningens 

resultat. Gymnasiet kan alltså lära av förskolans sätt att bemöta varje elev 

individuellt. 

I jämförelsen framkommer att det både finns mycket positiva resultat, men även 

områden där gymnasieskolan står inför stora utmaningar. 

__________
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Dnr BUN 2017/172 

BUN § 151 Kommunblad 2016 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk 

omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast 

publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner 

och med riket som helhet. 

Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren publiceras uppgifter om 

barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten 

kompletteras kommunbladen med information om kostnader. 

Uppgifter om barn/elever och pedagogisk personal avser förhållanden den 15 

oktober 2016 (om inget annat anges). Uppgifterna för förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem avser både kommunala som fristående verksamheter i 

kommunen (om inget annat anges). Kostnaderna avser kalenderåret 2016 och 

enbart verksamheter i kommunal regi. 

Mer uppgifter och jämförelsetal kan hämtas från Skolverkets hemsida: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering 

http://www.jmftal.artisan.se/ (uppgift per kommun) 

http://siris.skolverket.se/ (uppgift per skolenhet och kommun samt kostnader) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 9 november 2017. 

- Skolverket - Kommunblad 2016 

- Jämförelse Kommunblad 

__________  
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BUN § 152 Antagning hösten 2018, antal elever 
och lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för enheten gymnasium Mats Aronsson informerar om hur antalet 

elever samt hur tillgången på lokaler ser ut inför antagningen till gymnasiet 2018. 

Karlbergsgymnasiet står inför stora utmaningar vad det gäller tillgång på lokaler. 

I Åmåls kommun är det cirka 90 procent av kommunens niondeklasselever som 

söker till Karlbergsgymnasiet, och skolan är dessutom ett populärt val för elever 

från närliggande kommuner såsom Bengtsfors, Säffle och Dals Ed. Idag går cirka 

730 elever på gymnasiet i Åmål och prognosen inför nästa läsår är att 

Karlbergsgymnasiet kommer att ha runt 800 elever. 

Redan idag har gymnasiet platsbrist både vad gäller klassrum, studiemiljöer och 

umgängesytor. Karlbergsgymnasiet har alltså ett stort behov av utökad och 

anpassade ytor för att klara av det växande elevunderlaget. 

__________
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Dnr BUN 2017/174 

BUN § 153 Enheten gymnasium; lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga upp hyresavtal med 

Vuxenutbildningen avseende delar av enheten gymnasiums lokalyta på Karlberg. 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten gymnasiums verksamhet växer vad gäller antal elever varför 

verksamheten är i behov av den lokalyta som Vuxenutbildningen idag förfogar 

över och hyr. 

Enheten gymnasiums kostnader kommer att öka med 1 186 tusen kronor inklusive 

städkostnad per år, vilket dock täcks av ökad interkommunal ersättning för elever 

från annan kommun. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 november 2017. 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Samuelsson 

Vuxenutbildningen 

Enheten gymnasium 

__________  
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BUN § 154 Projekt PlugInnan - främjande av 
skolnärvaro 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för enheten grundskola Kent Jönsson och förvaltningschef Catrin 

Eriksson informerar om projekt PlugInnan. Projektet syftar till att främja 

skolnärvaro i grundskolan, i årskurs fem till årskurs nio. Projektet grundar sig i att 

antalet elever i nionde klass som är behöriga till gymnasiet minskar i Västra 

Götalandsregionen, vilket är en trend som man hoppas kunna bryta genom att 

sätta in åtgärder tidigare för elever som är i riskzonen vad gäller ökad frånvaro i 

skolan. 

Projektet syftar till att upptäcka elever som är i riskzonen för att få hög 

skolfrånvaro innan deras skolfrånvaro är hög, och därigenom kunna förebygga att 

dessa elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet genom tidiga 

insatser. Det har redan identifierats ett antal nycklar till framgång inom projektet, 

vilka är samverkan, flexibilitet, bemötande, uppföljning och utvärdering samt 

individcentrering. 

Projektet är avsett att leda till ett långvarigt arbete som bryter den nedåtgående 

trenden gällande antal elever som är behöriga till gymnasiet. 

__________
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Dnr BUN 2017/4 

BUN § 155 Budgetuppföljning 1 januari - 31 
oktober 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I bilaga Ekonomisk prognos oktober 2017 redovisas utfallet för  perioden 1 

januari - 31 oktober 2017, beräknad prognos (avvikelse) per 31 oktober 2017 

samt årsbudget och beräknat utfall för år 2017. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på + 150 tusen kronor efter 

oktober månad. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2017 innehåller fortfarande 

osäkerhetsfaktorer bland annat beroende på sökta statsbidrag från Skolverket och 

ersättningar från Migrationsverket. 

Samtal förs om prognosen och nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver 

vidtas i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Ingela Sörqvist och Catrin Eriksson daterad 13 november 

2017 

- Ekonomisk prognos oktober 2017 för barn- och utbildningsnämnden daterad 13 

november 2017 

  

  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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BUN § 156 Redovisning nuläge investeringar 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson och controller Ingela Sörqvist informerar om 

hur investeringarna 2017 ser ut i nuläget. En del av de investeringar som planerats 

genomföras under 2017 har inte genomförts på grund av att frågan om renovering 

och nybyggnation för ett flertal av kommunens skolor inte ännu är löst. Först efter 

att dessa frågor är beslutade om är det lämpligt att göra dessa investeringar. 

Det handlar bland annat om den planerade investeringen att installera larm på 

Kristinebergsskolan och Karlbergsgymnasiet. Dessutom är det en fråga som visat 

sig vara mer komplex än vad man initialt trott, varför barn- och 

utbildningsförvaltning önskar att den investeringen ska genomföras under 2018. 

__________
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Dnr BUN 2016/141 

BUN § 157 Remiss förskoleklass - årskurs 3 
inklusive fritidshem i centralorten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar på remiss; lokaler 

för förskoleklass – årskurs 3 inklusive fritidshem i centralorten. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget att bygga en F-3-skola utifrån 

nuvarande organisation är genomförbart och lämpligt vad gäller möjligheter att: 

-          behålla och rekrytera behöriga lärare 

-          samordna stödresurser 

-          samordna specialkompetenser 

-          nå en hög grad av integration 

-          genomföra föreslagna förändringar kring bland annat timplan i Skollag 

2010:800 mot stadieindelning (lågstadium och mellanstadium) 

Barn- och utbildningsnämnden vill poängtera att yta för grundsärskola och elever 

i behov av särskilt stort stöd för elever i förskoleklass – årskurs 3 är nödvändigt 

att projektera för i Fas I utifrån nuvarande och kommande behov i förhållande till 

statliga styrdokument, Skollag 2010:800, grundskoleförordning och läroplan. 

Barn- och utbildningsnämnden är angelägen om att beslut tas kring skolans 

lokaler i centralorten så att barn- och utbildningsnämnden kan bedriva verksamhet 

med god kvalitet och arbetsmiljö för såväl elever som personal. 

Reservation 

Klas Häggström (L) reserverar sig för att tilläggsyrkandet avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014 

har barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, utrymt 

delar av lokalen och bedriver verksamhet i tillfälliga moduler. 

Vidare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att enheten grundskola område 

B Rösparksskolan ska bedriva verksamhet för förskoleklass – årskurs 3 inklusive 

fritidshem och enheten grundskola område B Södra skolan för årskurs 4 – 6 

inklusive grundsärskola och fritidshem i centralorten, en organisation som är fullt 

utbyggd hösten 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola område B är i stort behov 

av samlade funktionella lokaler för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med 

styrdokumenten. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 november 2017 

- Protokollsutdrag § 243 från kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 november 

2017 

-  Bilaga 1 Rapport från SWECO 2017-08-29 

Yrkande 

Klas Häggström (L) yrkar att följande tillägg ska läggas till i beslutet: 

”Projekteringen ska göras så, att det inte i en framtid är omöjligt ändra 

Rösparksskolan till en F-6 skola. Det vill säga, inget extra skall byggas nu, men 

det skall vara planerat så, att det är möjligt med smärre tillbyggnader (exempelvis 

ökad storlek på gymnastiksal), om situationen skulle uppstå.” 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till det förslag till beslut som finns i 

förvaltningschef Catrin Erikssons tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett yrkande av Olof Eriksson (S) samt ett 

tilläggsyrkande av Klas Häggström (L). Ordföranden ställer proposition på dessa 

och finner att nämnden beslutar enligt Olof Erikssons (S) yrkande och avslår Klas 

Häggströms (L) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2016/141 

BUN § 158 Remiss, lokaler för förskola och 
skola i Åmåls kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar på remiss; lokaler 

för förskola och skola i Åmåls kommun: 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslag till beslut vad 

gäller att kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till ÅKAB att i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta fram underlag kring 

nedanstående projekt, där kostnaderna hanteras i framtida budgetprocesser: 

- projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt 

nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola 

område C Kristinebergskolan.  

- projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt 

nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola 

område B Södra skolan. 

- projektplan/tidsplan för renovering/om- och nybyggnation av enheten 

grundskola område A Tösse skola med inriktning på matsal, kök och 

hygienutrymmen. 

 - projektplan/tidsplan för renovering och/eller nybyggnation av lokaler för 

förskola i Åmåls kommun, centralorten och Tösse. 

Barn- och utbildningsnämnden är medveten om att berörda objekt behöver 

anpassas till dagens behov utifrån arbetsmiljölagen och verksamheternas 

styrdokument (Skollag, läroplaner, förordningar etc) och att objekten även är i 

stort behov av renovering på grund av långvarigt nyttjande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, och fastställde beslutet den 8 

februari 2017 (KS § 21) om att ge kommunchefen i uppdrag att anlita extern 

konsult som i samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade 

arkitekter granska och komplettera befintliga underlag med utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248. 

Den 13 juni 2017 redovisade den externa konsulten, SWECO en delrapport av 

uppdraget för styrgruppen samt politiska företrädare. 

Den 5 september 2017 redovisade SWECO sin rapport, se bilaga 1 för styrgrupp, 

politiker och tjänstemän och övriga intresserade. 

Såväl ÅKAB som barn- och utbildningsförvaltningen och SWECO konstaterar att 

berörda objekt behöver anpassas till dagens behov utifrån arbetsmiljölagen och 

verksamheternas styrdokument (Skollag, läroplaner, förordningar etcetera). 

Objekten är även i behov av renovering på grund av långvarigt nyttjande. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 3 november 2017 

- Protokollsutdrag § 244 från kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 november 

2017 

-  Bilaga 1 Rapport från SWECO 2017-08-29 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr BUN 2017/173 

BUN § 159 Sammanträdesdatum 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar barn- och 

utbildningsnämnden och barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott för 2018 

enligt nedan: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 25 22 22 26 24 19 

BUNAU 11 8 8 12 8 4 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 23 20 25 22 18 

BUNAU - 9 6 11 8 6 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 

(BUN) och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUNAU) för 2018. 

Kommunfullmäktige fastställde sina sammanträdesdagar för 2018 vid sitt möte i 

september. 

För BUN faller mötena på torsdagar, utom den 19 juni och den 18 december som 

båda infaller på tisdagar. Anledningen till att dessa ligger på tisdagar är de 

uppkommande högtiderna, midsommar och jul respektive. Även för BUNAU 

faller mötena på torsdagar, utom den 8 maj (tisdag) och den 4 juni (måndag). 

Barn- och utbildningsnämndens möten börjar klockan 14.00, med gruppmöten 

från klockan 13.00. Arbetsutskottets möten börjar klockan 15.00. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

BUN 25 22 22 26 24 19 

BUNAU 11 8 8 12 8 4 

 

 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

BUN - 23 20 25 22 18 

BUNAU - 9 6 11 8 6 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 7 november 2017 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

__________
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Dnr BUN 2017/63 

BUN § 160 Medborgarförslag; lärande hållbara 
måltider 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- avslå medborgarförslaget vad gäller skolträdgård för odling för tillagning av 

måltider vid byggnation av en förskoleklass – årskurs 3 skola då en sådan skola 

inte kommer att innehålla någon undervisningssal/kök för hem- och 

konsumentkunskap. 

- bifalla medborgarförslaget vad gäller att tillgodose möjlighet att odla på 

skolgården utifrån de skrivningar som finns i de statliga styrdokumenten; Skollag 

2010:800, läroplan och kursplaner vid projektering av lärmiljöer utomhus vid en 

nybyggnation av skola. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund har inkommit med ett medborgarförslag om lärande hållbara 

måltider där hon föreslår att man i planeringen inkluderar att en skolträdgård ska 

finnas med i projekteringen till den nya skolan. I förslaget hänvisar 

förslagsställaren till ett projekt i Göteborg Lärande hållbara måltider med syfte 

att rusta barn och unga med kunskap om matens miljöpåverkan. Projektet ska 

samtidigt bidra till attitydförändringar kring miljömåltider hos chefer, pedagoger 

och måltidspersonal via till exempel utbildning och pedagogiskt material om 

matens miljöpåverkan. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, 

vara säsongsanpassad och så vidare. Minst lika viktigt är att mat inte slängs. 

Barn- och utbildningsförvaltningen köper måltider av kostenheten, vilka svarar 

för inköp, måltidssammansättning, tillagning, transport och i de flesta fall även 

servering. Barn- och utbildningsförvaltningen har sett en enorm utveckling av 

utbud med ekologisk och miljömässig inriktning, varför det inte finns några 

synpunkter kring detta. Möjligheter att odla ser lite olika ut i våra verksamheter, 

men rent generellt har Åmåls kommuns förskolor och skolor nära till naturen och 

stora möjligheter redan idag till natur- och miljöaktiviteter. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag av Lisbeth Vestlund inkommet den 2 januari 2017 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 25 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Lisbeth Vestlund 

Kommunfullmäktige 

__________  
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BUN § 161 Information/meddelande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om: 

- Luciafirande på de kommunala skolorna 

- Barn- och utbildningsförvaltningen har förelagts med vite av Dalslands alkohol- 

och tobaksenhet 

- Skolverket har beviljat bidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 

- Tösse skola har valts ut av Skolinspektionen att delta i ombedömningen av 

nationella prov 

- En brandövning har genomförts på Rösparksskolan 

- Rutiner för besökare på skolorna 

__________  
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BUN § 162 Rapportering till huvudman kring 
delegeringsärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om delegeringsärenden. 

__________  
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BUN § 163 Rapportering till huvudman kring 
åtgärder mot kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om åtgärder mot kränkande 

behandling. 

__________  
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BUN § 164 Rapportering till huvudman kring 
klagomålshantering enligt Skollagen 2010:800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om inkomna klagomål enligt Skollag 

2010:800. 

__________  
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BUN § 165 Rapportering till huvudman kring 
rektorers och förskolechefers arbetstid 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om rektorers och förskolechefers 

arbetstid. 

__________ 

 


